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JA TILL BÄTTRE SKOLA
VI SÄGER NEJ TILL SKATTEHÖJNING
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• Sammanslagning av fem kommunala förvaltningar till två: en för ”mjuka” frågor 
 (barn, utbildning, kultur, äldre- och handikappomsorg) och en för ”hårda” frågor 
 (tekniska-, miljö- och byggfrågor samt samhällsplanering)

• Mer rationell och enkel hantering för att komma ikapp med Ale kommuns 
 långsamma hantering av detaljplaner, ju snabbare detaljplanering desto snabbare 
 nybyggnation och infl yttning till Ale.
• Absolut inget nytt kommunalhus för 100 miljoner kronor.

• Översyn av Ales deltagande i kostsamma regionala verksamheter

•  Rejält, kommunalt föräldrastöd till föräldrar som väljer att stanna 
  hemma under sina barns fem första levnadsår

• Kraftig rationalisering av kommunledningen

• Kraftiga neddragningar av den politiska organisationen och dess kostnader, 
 nej till fallskärmar, mer frivillighet

• Nedläggning av dagens fasta politiska nämnder – inför tillfälliga beredningar

• Indragning av kommunalt stöd till studieförbunden

Våra åtgärder kommer att innebära besparingar av 40-50 milj kr/år, pengar vi 
förslår används till verklig prioritering av skolan och äldreomsorgen.

30 öre

Aledemokraterna är en garant för att 
alla beslut ska sätta Alebornas behov 

och service i centrtum. 

Vi uppmanar samtliga fullmäktigeledamöter att säga nej till en onödig 
skattehöjning och fortsatt vanstyre av Ale kommun! Än är det inte försent...

NEJ TILL SKATTEHÖJNING • JA TILL BÄTTRE SKOLA • JA TILL MER HÄNDER I VÅRDEN 

DET HÄR ACCEPTERAR VI INTE – ALEBORNA BETALAR REDAN TILLRÄCKLIGT!!!

– Med vanstyret av Ale kommun...
– Med bristen på handlingsförmåga...
– Med inkompetensen i ledarskapet...
– Med skattehöjningar istället för åtgärder...
– Med avgiftshöjningar i stället för rationaliseringar...

I Ale kommun krävs ett helt nytt tänkande istället för dagens betongpolitik.
Aledemokraterna prioriterar skolan, äldre- och handikappomsorgen samt barnomsorgen. 

För att möjliggöra detta föreslår vi kraftiga bantningar 
och nedläggningar av onödig verksamhet:

NU FÅR DET VARA NOG…NU FÅR DET VARA NOG…
Först avgiftshöjningar med 8 miljoner kronor - sedan skattehöjning med 14 miljoner kronorFörst avgiftshöjningar med 8 miljoner kronor - sedan skattehöjning med 14 miljoner kronor


